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МОЛБА ЗА УПИС/ ZAMOLBA ZA UPIS/ ÍRATKOZÁSI KÉRELEM 

 

 

 

__________________                    ___________________                                _________________________________________ 

Датум/Datum/Dátum                     Примио/Primio/Átvette                 Потпис родитеља/Potpis roditelja/A szülő aláírása 

ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ  /   PODATCI O DJETETU   /   A GYERMEK ADATAI 

 

1. Име и презиме/Ime i prezime/Vezeték- és utónév ______________________________________________________________ 

2. Датум рођења/Datum rođenja/Születési időpont ______________________________________________________________ 

3. JМБГ/JMBG/Személyi szám __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

4. Место рођења/Mjesto rođenja/Születési hely _______________________________________________________________ 

5. Адреса становања/Adresa stanovanja/Lakcím ______________________________________________________________ 

6. Држављанство/Državljanstvo/Állampolgárság ________________________________________________________________ 

7. Пол/Spol/Neme    M/Ж      М/Ž      F/N 

8. Народност/ Narodnost/Nemzetiség ________________________________________________________________________ 

9. Матерњи језик/Materinski jezik/Anyanyelv _________________________________________________________________ 

10. Које је дете по реду у породици?/Koje je dijete po redu u obitelji?/Sorrendben, hányadik a gyermek a családban?  ________________ 

11. Брат/сестра иду у вртић, који?/ Brat/sestra idu u vrtić, koji?/Van-e testvér az óvodában, melyikben? ___________________________ 

12. Са ким дете живи?/S kim dijete živi?/ Kivel él a gyermek? 

a) са оба родитеља/sa oba roditelja/mindkét szülővel           

b) са мајком/sa majkom/az anyával    

c) са оцем/sa ocem/az apával 

d) са другим законским заступником/sa skrbnikom/ gyámnál                 

e) у хранитељској породици/obiteljski smeštaj/családi elhelyezés 

13. Телефон особе за контакт/Telefon osobe za kontakt/Kapcsolattartó telefonszám _____________________________________ 

14. Језик на којем желите да дете похађа васпитно-образовни програм?/Jezik na kojem želite da djete pohađa odgojno-obrazovni 

program?/Gyermekének milyen nyelven igéпyli а nevelő-oktatói munkát? 

     а)  српски     b)  hrvatski    c)  magyar     d)  српско-мађарски    e)  српско-енглески     f) српско-немачки     g) magyar-német 

15. Вртић у који желите да упишете дете/Vrtić u koji želite da upišete dijete/Óvoda, ahova a gyermekét íratni szeretné 

a)_________________________________ b)_________________________________ c) _________________________________ 

16.   Остваривање предшколског програма у/Odgojno –obrazovni  rad želim da se realizuje u /A nevelő-oktatói munka igénylése 

   a)  целодневном  трајању/obdanište/napkőzi        б) полудневном трајању/poludnevnom trajanju/félnapos tartózkodás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА / PODACI O RODITELJIMA / A SZÚLŐK ADATAI 

 
 

   ОТАЦ/OTAC/APA MAJKA/MAJKA/ANYA 

17. Презиме/Prezime/Vezetéknév   

18. Име/Ime/Utónév   

19. Година рођења/Godina rođenja/Születési év   

20. Народност/Narodnost/Nemzetiség   

21. Држављанство/Državljanstvo/Állampolgárság   

22. Школска спрема/Školska sprema/Iskolai végzettség   

23. Занимање/Zanimanje/Foglalkozás   

24. 
Организација у којој родитељ ради/Mjesto 

zaposlenja/ Munkahely 
  

25. Мобилни тел./Mobilni tel./ Mobi1 te1.   


